PINNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Pinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya Pinnye község Önkormányzatára terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését:
bevételi főösszegét
kiadási főösszegét

51.480 e Ft-ban,
51.480 e Ft-ban

állapítja meg.
A költségvetési bevételek és kiadások különbözete + 26.593 e Ft, amely összeget a
2014. évi költségvetésében igénybe vesz a Képviselő-testület.
(2) A kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. számú melléklet
tartalmazza.
(4) A költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. számú melléklet
tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület az előző év költségvetési pénzmaradványát felhalmozási és
működési kiadásként kezeli.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:

(1) Az előirányzat felhasználási tervet a Képviselő-testület a 4. számú mellékletben
foglaltak szerint határozza meg.
(2) Az Önkormányzat a kiadások között 400 e Ft általános tartalékot és 500 e Ft
céltartalékot állapít meg, amelyet az 5. számú melléklet tartalmaz.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi létszámkeretét 2 főben állapítja
meg, amelynek részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza. Pinnye község
Önkormányzata által tervezett, foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma 0 fő.
(4) Átadott pénzeszközök bemutatását a 7. számú melléklet, továbbá a szociális
juttatások kimutatását a 8. számú melléklet szerint állapította meg a Képviselőtestület.
(5) Pinnye község Önkormányzata által tervezett beruházások és felújítások kimutatása
a 9. számú mellékletben található.
(6) Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatás nincs.
(7) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezése a 10. számú melléklet
szerint alakul.
(8) 2012-2014. között a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét a 11. számú
melléklet tartalmazza.
(9) Az Európai Uniós forrásból támogatott projektek kimutatása a 12. számú melléklet
szerinti.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében évközben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének
lehetőségeit.
(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a Képviselő-testület
dönt.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás
jogát bruttó 1 millió Ft –os összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb
esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
fenntartja magának.
(3) Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig
gyakorolható.

6. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében
valósul
meg,
melynek
létrehozásáért,
működtetésért
és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szakértő megbízásával
gondoskodik.
7. §
Záró és vegyes rendelkezések
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január
1. napjától, visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Farkas Tamás
polgármester

Fücsökné Torma Lívia
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 25.

Fücsökné Torma Lívia
jegyző

